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A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg a magánbiztonsággal kapcsolatos általános 

fogalmakat, tudnivalókat.. 

 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Tudás: 

Az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a környezetre és a megrendelőkre 

gyakorolt hatásának ismerete. 

Képesség: 

Rutin szakmai problémákat azonosít, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati 

hátteret, azokat standard műveletek gyakorlati. 

Szakterülete eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai végrehajtásakor 

alkalmazza. 

Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven. 

Attitűd: 

 Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 

Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. 

Autonómia és felelősség 

Tisztában van a szakmai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

Saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát, eredményességét reálisan, felelősséggel értékeli. 

Kötelező irodalom:  

 Új vagyonvédelmi nagykönyv, Cedit 2000 Kft., Budapest, 2002. 

 Személyvédelmi ismeretek, Cedit 2000 Kft, Budapest, 1997. 

 2005. évi CXXXIII tv. 

Ajánlott irodalom: 

 CHRISTIÁN LÁSZLÓ (szerk.): A magánbiztonság elméleti alapjai, NKE, Budapest, 2014.  

 MÉSZÁROS BENCE: A magánnyomozói tevékenység szabályozásának aktuális kérdései. In: 

Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, Pécs, 2010. 

 SZABÓ LÁSZLÓ (szerk.): Magánnyomozók kézikönyve, SZVMSZK, Budapest, 2008. 

 SZÖVÉNYI GYÖRGY: Hidak és szakadékok... A köz- és magánbiztonság szereplőinek 

viszonyáról, a szolgáltatott magánbiztonság szemszögéből. In: Gaál Gyula – Hautzinger 

Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XI. Pécs, 2010. 
 

Kurzustematika (L):  

A személy- és vagyonvédelmet szabályozó jogszabályi háttér, fogalmak, feladatok 

csoportosítása.  

Személyvédelem, a védett személyek csoportosítása és azok védelmének speciális ismeretei.  

A támadás okainak és lehetőségeinek vizsgálata, az elhárítás módszerei. 

Személy- és vagyonvédelmi tervek készítése, alkalmazandó erők, eszközök ismertetése. 

Védelmi koordináció és kommunikáció. Vagyonvédelem. Objektumvédelem fogalma, feladata.  

Élőerős és biztonságtechnikai védelmi rendszerek ismertetése, azok működés és 

használatának szabályai. A HR védelem tartalma, feladatai, alkalmazott módszerek.  



Üzleti hírszerzés és elhárítás fogalma, gazdasági és társadalmi összefüggései, a szükséges és 

elégséges védelem módszerei. A magánnyomozás helye és szerepe a társadalomban. 
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